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ХРЕСТВНАСТУШШЩІ ЗВАЖАЮЧИ НА її НЕДОМАГАННЯ 
Ш Ш Ш ДОЛЯРІВ НА ЧЕРВОНИЙ У"раі"смв.к сингальців з американської окупацій- УНРРА РАТУЄ ЗНИЩЕНУ ЕВРОПУ, НЕ 

ної полоси призначўѓать на висилку до Совєтів 
Комітет Українців Канади прислав телеграфічну вістку до Українського Конгресового 

Представник Американського Червоного Хреста КомІтету такогочзмісту: 3 Лондону переслано до американських газет 
^ й з и ў і О'Конор проголосив, що кампанія за фонди йЎ неділю, 16. грудня, дістали ми з БрукселІ (в Бельгії) таку депешу каблем: „Повідом- повно звітів з "різних країв, навіщених війною, про ту 
для цеїдустаиови в 1946 році має присеети $100,000,- ляемо Вас, що Мілітарне Правління видало розпорядок, шо усі советські скитальці мусять 6у- ратункову діяльність, яку там розвиває організація 
000. $ и с о т у суми ўстіѓшено на підставі студій над т и відставлені до дня 8. грудня до советських репатріяцінйих таброів в Найкірхен і Штутгар- Юнайтед Нейиіенс Реліф енд Рігабілітейшен Адмі-
відііовідальністю А. Ч. X. під теперішню пору. Хоч ті. Українці з певної округи американської окупаційної полоси загрожені насильною висил- ністрейшен (УНРРА). Такі звіти з Греції, Югославії, 
урядово-кампанія розлічнетьси щойно в березні 1946, кою. Хто не схоче їхати, тому відберуть харчі. Українці подали прохання відложитн виконай- Італії чи Польщі виказують, що УНРРА являється 
то вже приговано урядовців, які викінчують в по- ня розпорядку на два тижні, щоб могли приготовитися вмерти по хрнстіянськн. Влада на це чи не одинокою там інституцією, що ратує міліони 

згодилася. Досі занотовано вісім самогубств в Мангаймі. Прохаємо конечно постаратися, щоб 
відповідальні чинники скасували цей розпор$ѓ}юќ. — Український Допомоговий Комітет 
БельѓІГ. 

В суботу, 15. грудня, президент Труман оприлюднив напрямні американської політики 
супроти Китаю, висилаючи туди свого нового амбасадора в особі ген. Джорлжа С. Ліар-
‚шала. У заяві сказав між Ін. президент таке: 

людей від голодової смерти. Теж стверджують, що 
є великі недомагання, що спинюють діяльність цеї 
організації. Вони давались відчувати особливо в гго-
чатках. Персонал виявляв себе в многих випадках 
цілковито неспосібним до виконування призначених 
йому обовязків. Цвило на великі розміри хабар-
ництво. Всюди були нарікання на „чорний ринок-. 
Ці недомагання, на які звернув увагу бритійський ґе-
нерал, сер Фредерік Морган голова цеї організації 

‚‚Наш уряд сильно вірить, що сильний, обеднаний і демократичний Китай є незвичайно н а т е р е н а х Німеччини, ще тут і там далі існують, але 
потрібний для успіху Організації Обеднаних Держав і для світового миру". Тому уряд Злуче- в с ю д и я к к а ж е т ь с я В Идно поправу. Тепер ЗЗЧИНа-

дробицях пляни кампанії. 
НАЙТОВЕ ПІДПРИЄМСТВО ПРИЗНАЛО 

ПІДВИШКУ ПЛАТіНІ НА 18%. 
н Ш д е д , ^ у ВІДНОШЕННЮ ДО Ќ№ТАЮ 

‚црилюднило; щ о дійшло до порозуміння з робітни-
чою юнією в справі платні, Контракт має тривати до 
31 травня 1946 а платня має виносити 18 відсотків 
ПЦ0ИЦЖИ цеї .платні, яка була досі. Тиждень праці 
обіймає ,40 годин. Юнія ручить, що вчасі тривання 
.контракту .не буде викликати страйку, а підприєм-
створучйть, .щр не буде локавту робітників. Контрак-
том -ойнятих є 2,50СЮ,000 робітників. Д о згоди між 
обома сторонами прийшло швидше, ніж можна було і 
передбачувати тому, що президент Труман настано- Фереицік) з представників більших політичних груп і в такий спосіб покінчити нутрішні спо- щ о т е працює в УНРРА в Німеччині казав гене-
вив раду для устійнення фактів у спорі по обох сто- Ри- Америка надіється, що комуністичні китайські війська злучаться з національними і щойно р а л д т е е т а м з а н я т и х 4,500 осіб 

іРОНах., Внаслідок підписання нового контракту ар- т о д і MQW бУде поважно говорити про позичку для Китаю для реѓабілітації держави. ЗБІГЦІ — ЦЕ ОКРЕМА ПРОБЛЄМА 
дааву власників^ Цими рафінсріями завідували вони All і# W І ЗЛУЧЕНИХ ДЕРЖАВАХ ПРОТИ АРГЕНТИНСЬКОГО ПЕРША !

 Зо звіту УНРРА виходить, що ця організація 
‚внасі страйку від 5. жовтня 1945. р. Панує загальне Аргентинський полковник Хуан Перон, котрий саме тепер приготовляється до виборів займається тепер майже вцілости проблемою рату-
первконання, ;що -наладнаний страйку в нафтовім „а президента Аргентини, став предметом гострої критики на форум Нової Школи для Су- вання збігців в Европі Найбільше їх є тепер 3 Поль-
лромислі присшшить покшчення страйку в підпри- спільних Дослідів у Ню Иорку. Про нього говорив проф. Бергман з університету Кордова в Щ1- У с і х м а є бути 850,000. УНРРА мало теж пере-
емстві Дженерал Моторе. 
- У Р Я Д О В Ц І ЗАПОВІДАЮТЬ ШІСТЬ МІЛІОНФ 

БЕЗРОБІТНИХ З ВЕСНОЮ. 

И І . п Ддѓтуща№ди)Мі^арД Рскеназ?зн Р^-5cp'f'ФА4е^ь 
тан у Ва'шингтоні заповідає, що безробіття внаслі-
дтк реконверзії досягне цифри 6,000,000 з весною 
194(6. року. Це ьсетаки буде на два міліони менше, 
ніж передбачували негайно після Дня Перемоги над 
Японією. Безробіття зросте тому, що масово поки 
дають роботу жінки, і тому, що нові технічні вина 

Аргентині. Він схарактеризував Перова як „воплочеиня нанізму і найбільша небеспека в тепе- м о г т и відправити чотири міліони збігців домів 
рішньому світі". Зібрання відбувалося за спонухою Пан-Американського Товариства Жінок і Ц Е ХОЧУТЬ ВЕРТАТИ! 
Міжнародної Ліги Прав Людини. Як причину сили Перова лодав проф. Бергман „недостачу 
єдности між демонр^зшчними націями". . % ...,,. у. 

Пре$дставники „Трьох Потуг" розпочали 
в Москві наради 

В неділю вечером відбулись в Москві перші наради міністрів закордонних справ Злуче- вертати До своїх країв, що є тепер під Совєтами 

В американській, бритійській та французькій зоні 
дошші -ие знають, що станеться з сннтвингі$#а###, ѓо-
ловно з поляками, яких число подають на 560,000. 
Рахують на те, що до весни відносини в Польщі по-
правляться до цеї міри, що ті люди будуть могти 
вертати. Зате нема великої надії, що так буде з 150,-
000 біженцями з балтійських держав, що не хочуть 

ХОДІ ають з роботи багато робітників. Щоби них Держав, Великої Британії й Совєтського Союзу, себто Джеймса Бирнса, Ернста Бевина та 
цьому запобігти він дораджує, щоб федеральний Вячеслава Молотова. Конферували дві і пів години. Не видано ніякого комуністу щодо цьо-
уряд дальше завідував бюрами пращ, які мають пе го, що було предметом нарад. Теж не треба надіятись таких комунікатів у початках нарад, а 

може й пізніше. Таке заповідають. рейти під управу стецтів. 
ВИКІНЧЕННЯ ПЛЯНУ РОЗВІДЧОГО БЮРА 

ДЛЯ ЦІЛОГО СВІТУ. 
Департамент стейту у Вашингтоні вже викінчив 

пляни для заложення розвідчого бюра, яке має обій-
мати своєю діяльністю цілий світ. Є це найбільший 
плян, який досі загалом був ким небуді. придуманий 
у мирні часи, й о г о ціллю є зміцнити заграничну по-
літику Злучених Держав і придбати всі інформації 
для тих людей, які займаються наладнанням політич-
них відносин. Плян буде предложений президентови 
упродовж десяти днів до зат'вердження. Бюро має 
дістати назву: „Краєва Розвідча Влада". На її чолі 
мають бути поставлені секретар стейту, армії і фльо-
ти. Для справ краевої забеспеки ця влада буде сто-
яти в тіснім порозумінню з Федеральним Бюром Ін-
вестигацій. Нове' бюро є наділі розвиненням систе-
ми-придуманої 'Бюром Стратегічних Ўслуг. 

ЖИДИ МАЮТЬ ЗІБРАЛИ ПОНАД СТО МІЛІОНІВ. 
‚Внасі .краевої-конференції Злученого Жидівсько-

го Зазиву в Атлантиќ Ситі приняли делегати буджет 
видатків на 1946рід у висоті $103,304,000. Тільки гро-
шей потрбно, щоб дати спромогу всім жидівським 
допомоговим організаціям виконати нррмальну пра-
цю. Ця сума є три рази така, як була в 1945 році. 
Із призначеної Суми лише $1,082,000 має піти на до-
помогу втікачам, які перебувають в Америці, решта 
піде до. Европи й Палестини. -
ПОЛОВИНА ВТІКАЧІВ ПРИНЯЛА АМЕРИКАНСЬКЕ 

Г Р О М А Д Я Н С Т В . 
Найменше половина втікачів, які дістали захист 

ється таке громадянство набути. Такі дані оприлюд-
нює Морис Дейві з університету Єйл, у брошурі 
„Втікачі це вже американці". 

ЕСТОНЦІ ПЕРЕПЛИЛИ ЛОДКОЮ 8,000 МИЛЬ. 
Д о Норфолку у Вест Вирджінії приплила в не-

ділю 16. грудня група 16 естонців у малій лодці, дов -
жини 32 стіп, після відбуття подорожќ по морю у 
продовж чотцрьох місяців. Вони переплили 8,000 
миль, утікаючи зо Стокгольму перед німцями. Опо-
відають дива про свої переживання серед бурі, голо-
ду, спраги і різних страхіть. 

НЕ ЗНАЮТЬ, КУДИ ПРИНАЛЕЖНІ? 
В західній частині Німеччини, себто в тій, що є 

під владою Злучених Держав, Британії та ФранціЃє 
120,000 осіб, щодо яких державної приналежності! 
немає досі ясного погляду. Це відноситься до 60,-000 
жидів з східних територій, 30,000 українців і 30,000 

ЗЛУЧЕНІ ДЕРЖАВИ ОСІДКОМ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЕДНАНИХ ДЕРЖАВ 
Уже певне, що Злучені Держави стануть осідком О.О.Д., а ТІЛЬКИ не знати, в якому мі-

сті буде цей осідок. Досі ЗГОЛОСИЛИСЯ такі .міста: Сан Франсиско, ФІлядельфія, Ню Иорк, Бо- Ю Г Ославян. 
стон, Сейнт Луїв, Синсинаті. Кажуть, що найбільші вигляди має Бостон. Будинкам і персона-
лови О.О.Д. уряд Злучених Держав признаватиме екстратериторіяльність, а теж і делегатам, 
що приїзджатимуть на наради. Якщоб змінено місце осідку, то всі будинки треба буде Аме- УНРРА являється аліянтською організацією. З 
риці відкупити від О.О.Д. 3 Вашингтону повідомляють, що Злучені Держави підуть у всьо- цього боку є в ній, як стверджується, теж. і розбіж-
му.на уступќи. Теж.передбачено, що в Європі, мабуть у Женеві, буде „регіональна центра- ности, бо не всі Аліянти глядять однаково, напри-
ля", де будуть вибуватись наради Асамблеї можливо кожного третього року. Теж кажуть, що ќлад, на таку проблему, як віднестися до скитальців 

СОВЄТИ ПРОТИ ЗБІГЦІВ. 

Совєти є проти усіх тих скитальців, "що є в Німеччи-
ні чи Австрії й не кажуть про н и г дбати, беручи ЇХ 
за таких, що „є заліпив! працювати, або не є льояль-
ними для свого краю". А так є, що майже всі ті ски-

контролею. 
В КИТАЮ ВД6В0ЛЕНІ З ТРУМАНА. 

Заява президента Трумана щодо американської` 
політики в Китаю викликала велике вдоволення як у 
китайських націоналістичних колах, так і кбмусц-

геиеральним секретарем О.О.Д. буде „європеєць" з не англьосаксонського походження, ма-
буть бельгієць.IIол Спак, або голяндеиь Ban Клефенс. 

КОМУНІСТ m m Шшш РАДИ В ШЃАРИ .„ .. Г 
Василь Коляроф, член Політбюра комуністичної партії, зістав вибраний бМьшістю го- W g ^ М Ш Щ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

лосів президентом болгарської Національної Ради, що зібралась по виборах на перші свої на- 3 

ради в Софії, столиці Болгарії. Вибори відбувались у парляменті при демонстрації публики 
поза парляментом, що заявлялась за республикою, а проти монархії. 

ВКЛЮЧАЮТЬ ГЕНЕРАЛЬНИЙ ШТАБ МІЖ ВОЄННИХ ЗЛОЧИНЦІВ 
Аліянтська прокураторія зверне тепер на сулі в Норемберзі спеціяльну увагу на обви- стичних. Всі толкують собі так, що Злучені Держа-

нувачення німецького генерального -штабу і найвищої команди. Буде доказувати, що й вій- ви змагають до цього, щоби горожанська війна в 
ськове комадування плянувало агресивну війну. До цього ще треба додати, що втягнення між Китаю була якнайскорше покінчена. В таких почу-
воєнних кримінальників цілих орґанізаиій, як Гестапа, Еліти, Штурмовиків, означає, що якщо ваинях повитає Китай місію Ген. Маршала, НОВОГО 
їх визнають винними, то потім будуть потягнені до відповідальности сотні тисяч тих, що на- американського амбасадора. Д о цього ще додають, 
лежали до тих організацій і є співвинними доЦзнуваних тими організаціями різних злочинств. ЩО ДО Чунґкінґу прибув на переговори Ген. Чу Ен-

лвяІ„ ‚лай, комуністичний лідер, разом з 34 комуністичними 

., . БЕРУТЬСЯ ШСЛІДЖУВАТИ ВПЛИВИ ДЖ1ЯНІНЖ і ІТАЛІЇ і ? ? ^ ^ Ш Ж в Ш Ш і й ^ 
„ .. Бритійська .амбасада в RHMJ досліджує, яким чудом дістає І улієльмо Джіяніні тижнево н и м и елементами, так, щоб у ньому були заступлені 
напір на 500^000 примірників своєї тижневої газети „Люомо Квалюнкве", коли можна дістати BCj n a p T j j 
найвище тільки на 50,000 примірників. Джіяніні атакує „професійних політиків" світа, між КОНОЄ СКІНЧИВ СЕБЕГУБСТВОМ 

БЕВИН ПОПИРАЄ ЖИДІВСЬКУ БАІМІВІДИНУ І ПАЛЕСТИНІ 
Балфура в справі жидівської батьківщини в Палестині. 

ВІЗВДНО ЯПОНІЮ ВІДКЛИКАТИ ПОСОЛЬСТВО З Ш И К А Н У 
Аліянтська головна кватира в Токйо візвала японський уряд зліквідувати своє дипльо-

матичне представництво в Ватмќані. `Цс є ў звязку з розпорядком Ген. МкАртура з 23. жовт-
ня, яким заборонено Японії мати в чужих краях дипльоматнчні місії. 

ЯК НЕ МАЄТЕ ПРАЦІ, №О ХОЧЕТЕ КРАЩОЇ, 
-чому ле корястатн а оголошень знаменитнх нагод для за-
рібку, поданих у оголошеннях'нових робіт у „СвободЃ? 

Князь Фумімаро Коноє, що був трьома наворо-
тами премієром Японії, відібрав собі життя, як прйй-

Ернс, Бевии, 6 р и Т . Г к „ й секретар загракичин, слра, - ^ I J — Ї Ї Ь І Ќ ^ ^ Г ^ " И Й " ' " Г И І Г У Щ Ш % % 
ТІЙСЬКИЙ уряд не думає відступати від тих зобовязань, які він псреСраа на себе Декларацією д о ^ н а І І И С а В і щ 0 ІІС п о ч у в а є с е б е до вини за в ій ' 

ну, але не може пережити такого пониження, щоби 
бути судженим американським судом. Має жаль що 
його Злучені Держави врахували між воєнних зло-
чинців, бо він завжди дораджував жити з ними в 
мирі й разом полагоджу вати справи на Пацифіку. 
Каже, що тепер воєнні пристрасти за сильні, щоби 
вияснити такі справи, але як прийдуть спокійніші 
часи, тоді доперва буде міг бути виданий справедли-
вий присуд перед судом Бога. Теж признає, що по-
повнив деякі помилки від часу вибуху війни з Ки-

що суд був би його звільнив 

СПАЛИЛИ НА ЯВІ СЕЛО У ВІДПЛАТУ 
З Батавії на Яві звідомляють, що Індійські вояки спалили індонезьке село недалеко Ба 

тавії, а бритійські знищили друге село оомбардованням у відплату за те, що тубильці змаса- таєм. Дехто каже, 
ќрўвали бритійців І індійців, що виратувались з літака, який розбився, від вини і кари, 
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Час на розум у робітничих 
переговорах 

Ще досі вживається часто поведінки обпдвох сторін у 
слони „боротьба", коли 'мова підприємстві М'орда в Дітрой-
іфо змагання за поправу від- ті. Там твориться- тепер таке, 
Йосип, або за добўѓѓи більшої що може мати далекосиглий 
заплати за працю. Цс, очсвнд- вилив па постійне наладнаний 
по, залишки цих часів, коли відносин -між капіталом і ира-
обидві сторони, тобто робіт- цею. Коли робітники зажада-
ники н підприємці, вживали ли иідвишкн на ЗО% дотепе-
нераз динаміту для наладнаний рішньої платні, Форд зажадав 
спорів і внрЯнання иснорозу-1 забесиеки від робітників, що 
мінь. Остання світова війна,!вони не зломлять контракту, 
хоч найбільш крівава в істо-ІХоч як розкричалися провід-

невііо буржуї, коли у вас є 
кілька убрань, запасові чсрс-
внкн, застава на стіл тощо. 
Господиня дому відповідає: 
„таж ми ледви жиємо, ми інте-
ліґентні робітники найнижче 
платні. Такий стендард життя 
у нас цс стендарт кожного 
п а н б і д и ішого інтелігента". 
Жінка полковника розплакала-
ся та сказала: „А ці жуліки ко-
місарі нас обріхували, що поза 
Совєтами крайня нужда всіх 
робучнх людей, бо в Советах 
для робучого люду рай". 

На подібну тему писала не-
давно преса в звязку з окуна-
ціею Мадяршини червоною 
армією. В часі окупації мав бу-

1 г . „ „,.„,, ‚ „ ' к і н терпить не лише 
мо сливе чи не кожного дня у звязку з судами над ^ Гиижче під) 

рїї людства, принесла із собою пики юнії антомобілевнх ро-
ислику зміну в розумінню бо-;бітників на таке домагання 
ротьби не лише па полі бою, і Форда, то впродовж двох тнж-
але теж irtaвнутрішнім фронті,Іів самі запроектували йому'ти виданий неофіційний доз-
прннаймні тут, в Америці. Цсізабсспеку в формі стягання від червоноармійцям погуляти 
видно в промислових запору-j грошевої кари від робітників собі по буржуях Будапешту, 
шсннн.х. Ѓза так званий „дикий" страйк,'одначе лишити в спокою ро-

ііс зважаючи на причини ви-1 тобто страйк, викликаний са-бітників. Сонєтська демагогія 
бучу великих страйків, є фак-1мнми робітниками без участи!цеє в той спосіб старається 
том, що вони довели до цього, і юнії. Отже тут прийшло зро-івестй прокомуністичну пропа-
ию в страйках стало заіитсре- зумінни, що не лише підирн- ганду серед робітництва поза 
соване ціле громадянство. Це емство має обовязок супроти Совєтами. 

_ і . - . 
Яке було здивування черво-

іюго командіра, коли прийшла 
(скарга на його вояцтво, що 
Ічервоноармійці порабувалн са-
імс робітничу дільницю. Слід-

СУД У НОРЕМБЕРҐУ 
Вішають і розстрілюють! Такі НОВИНИ ЗНаходИ- тому, що внаслідок отих сграй-jробітників, але робітники ма-

` ичн т.'пиитк ні' лише якесь там ють зобовязания супроти ІІ1Д-
іднрнємстно,; прнємства. меншими чи більшими жн-иннмн злочинними. А крім 

ЦЬОГО бачимо іде й картини, ЯК ВішаЌЎть чи розстрі- група робітників, але це відбн-;'теперішнього сі 
люють. Є вони в газетах, показують їх і в театрах вається на добробуті, а може приніс уже білі 
рухомих Образів. І такс під наближаючийся 
Христового Різдва... 

Та коли це читаємо чи оглядаємо, памятаймо, 
що ще недавно без усякого суду цішали невинних 
людей у націстівськнх концентраційних таборах таки 

або якась менша або більша' Це є наннажиіша користь із 
гранку, який 

цинові шкодШстдо показало, що вийшло 
день іі па до.п. цілого нашого краю, для американської продукції.'непорозуміння. Червоноармій-

А коли інтерес світу взязаннй Це знак, що люди послугують-;uj ‚,ІКОЛН ,1С виділи в себе, що-
' тепер з добробутом Америки, І ся при иаладнуванню нспоро-іон робітник жив иринойменше 
то посередно на тім терпить і зумінь не' лише пристрястямнл'ц дџох, а то й в трьох кімна-
цілиЙ світ. І але ѓі розумом. До цього при- т а Х ( щ о 5 и м а в деколи й лаз-

Ніщо дивного,' що бороть-.чиняється головно те, що як ііичку чи тойлет в хаті. А та-
на саме Різдво, „прикрашуючи" різдвяне деревце бў між підприємцями й робітѓ j підприємство, так і робітнича Ких робітників стрінули черво-
трупами повішених. . . У такс бўлоб навіть не мож- пиками пробує 
ливо повірити. Але вірити мусимо, бо таке доказуѓ 
ють документально на судовій розправі, яка ведсть-
ся перед Міжнародним Військовим Трибуналом в Но-

Московські імперії з жебра-
камн. 

Одначе Совєти виказали ве-
лику силу в часі теперішиоі 
війни. Вони показали, що 
змогли кранѓу рільничу та від-
сталу від поступу зіндустріялі-
зувати та виробляти в краю 
речі, пр'о які і мріяти не мож-
на було за царату. Іншими сло-
вами — держава могутня ім-
перія, а населення це міліони 
жебраків. Ці два факти насу-
вають на думку глибоку про-
блєму, яка не є власністю тіль-
ки совєтського режіму Росії, 
але кожного російського ре-
жіму Ьпродовж цілої історії 
Росії, хоч ніде правди діти Со-
вєти це, противенство; силу дер-
жави і нужду населення, довели 
до перфекції. Створили вони 
імперію одну з наймогутніших 
в світі з міліонами населення, 
що живе в крайній нужді. 

Розважуючи це доходимо до 
фундаменталньої ціли істну-
вання держави. Держава має 
на ціли забезпечити всесторои-
ний розвій свого народу. За-
войовницькі держави роблять 
цс звичайно в той спосіб, що 
експльоатують інші народи на 
це, щоби дати добробут свому 
пародоїш. Тйк- повстають ім-
перії. Такі пляни в будові Ве-
ликого Райху мав на увазі Гіт-
лєр. Він хотів поневолення ІН-.І 
ших народів, 'шиби принести 
добробут власному німецько-
му па родовії, який він вважав 
за нарід вищої .раси, нарід па-

злагодити все іоіия, прислухуються до го̂ ло- ноармійці в Будапешті та їх о- l l J B (ѓсрпеифоіьк) 
к і законодат- сів науковців і знавців скопо- !СН0В1Ю „ограбилн, беручи їх І д р у г і відомі в і. 

рембергу, де судять 20 націстівськнх верховодів. 
Націстівські злочини, які виявляються тепер у 

Норембергу, є вже добре відомі американським укра-
їнцям з листів від своїх рідних з краю, чи з тих, що 
їх дістають від українських скнтальців в Европі. Ба-
гато цього Латеріялу було вже й в українсько-аме-
риканській їіресі. 
відносяться до цьоі 

громадянство, як 
ні- чинники, бажаючи звести імічипх відносин. Разом з вще-'3а буржуїв вищої кляси 
цю боротьбу до звичайних президентом юнії автомобілевнхі 
бнзнесових спорів чи торгів, робітників Волтером РутерОмІ 

Другі відомі в історії імпе-
рії англійська чи давніш 

Це слідчо з цього, що в КОН-1 працюють знані економісти 
гресі поспішно хочуть зако-j бувші високі (І)сдсральні 

Тому не диво, що вже ннні{сспанська, португальська, го-
загальио курсує не тільки в линдська все таки побіч інте-
Европі, але також і в Амернці,-ресів великих багатіїв тоїж на-

`?я 'іжарт про дві помилки Сталіна,;ції м а л и н а и,.-:,; ігом у правил ьнитн пристрасні ;довці. знавці робітничих від-1 

вибухи невдовілля, а робітнії- носин. Тесамс діється теж і по 
чі іони п підприємці холонуть;стороні підприємців. 
у своїх взаємних напастях. З цього треба лише радіти к а м Е в р о п у ? а Н в р о п і большс 
Слідно, що чи юнії чи підпри- і бажати собі, щоб затяжний 

Правда, ЦІ відомості! головно ємства стараються найти арґу- спір не забирав довшого часу, 
го що робили німці В Україні й менти у своїх спорах, оперті ніж його потрібно на звичайне 

з українськими полоненими чи українськими п р и м у - 1 ^ науці і практиці. jпГдѓотуваігня і списання ко-
J у „. _ J r '„„v., І Візьмім приклад хоч би з лєктивного контракту. 

совими робітниками. Та так є, що саме з ўкраїн-) г , тЖі т САт , r J_ , 
ським н а р о с л і поводились,німці ЩНе н а й г і р ш ^ а Микола Чубртнй. t - ` - .. t вЛ. _ _ t `к_ ,_,__ 
Україна таки потерпіла від націстів'ського наїзду І - ' -`"` . " .- . - - . 
найбільше з усіх країв, що були під німецьким гне-,1 ІМПЄріЯ 3 МІЛЮНами ЖЄОрЯКІв 
том. Значить, що суд у Норембергу цс у великій мірі! , 
суд над тими, що допустились страшних злочинів над! Недавні звідОмлсння з Евро- мрійною країною, добробуту вічервоноарміець 
українським народом. А цей нарід витерпів у тій пи принесли сензаційні відо- порівианню зі совєтською нуж-!і:вропі. Тому він втікає з чср'-
війні найбільше. І поніс найбільше жертв у ЛЮДЯХ.{мости про мораль совєтських дою. Замітнс, що не так часто воно! армії з одинокою ціллю 
Тільки, що ті терпіння і жертви не є так розголошені, окупаційних армій. З рядів неї подають як причину дезсрції І лишитися на постійне навіть в 

які він зробив в звязку з тепс-j і,0СИЛи в часі свого ісѓѓнування 
рішною війною. Помилки ті, добробут нації та підносили 
що Сталін показав большеви-:

станДард життя загалу та роз-
вій культури нації. Один ви-

внків. В цім криється глибока ‚мок це Росія давня ще мос-
иравда про совєтську дійс- ковська, чи потім імперія пе-
ність. Молодь совєтської Росії тербурзького періоду, чи нова 
кормлена впродовж 20 літ не-j советська імперія, всі вони з 
правдою, що поза Совєтами якимсь незрозумілим гоном 
сама нужда робучих ‚людей, та захланністю завойовують 

fT f t eWf 'і мвктгтлн`К` іптѓ№а†і"-9%-яруіттг^Ніну- -
побачила у повній своїй наготі 
неправду тої пропаганди, коли 

опинився в 

як терпіння народів, що мають у світі більше слово 
та кращу спромогу розголосити це через свої уряди 
чи установи. Та й це добре, що хоч дещо з терпінь 
України, принаймні те. що вона витерпіла через 
німців, виходить на яв завдяки тому, т о в Норем-
бєрґу прокураторія розкриває усю безодню націстів-
ських злочинів супроти цілого людства. 

Суд у Норембергу є страшним ударом не тільки 
в бік націстівської верхівки, але й є страшною гань-

армії, що стоїть у східній Ні- брак свободи, бо прзасовєт-
меччині, відбувається тепер ської своЬодн серед нормаль-
масова дсзерція. Зі самої тіль- них обставин західної демокра-
КИ одної армії Vt:u. POKOCOB-JTM червоноармінці не мали 
сьќого мало здсзертсруватн бі-{змоги нидіти, постійно пере-
ля 200 тисяч червоноармійців.; буваючи в теренах, де панує 
З армії Ворошилова, що нині! воєнне право та стан облоги. 
стоїть як окупаційна армія па і Ьольшевякн побачили Европу. 

такій зруйнованій Європі, що-
би поправити собі життя та 
позбутися совєтської нужди. 

Голосування в державах 
центральної Европи, де такі 
голосування могли свобідно 
відбуватися, показали, що й 
друга частина цього жарту 
правдива, бо європейці пізна-
лн, хто'є большевики та чого 
можнаб сподіватися, колнб 

країні 
поража-

СКИтальщв. В цих виразно п'ишеться, що коли булиіській школі та партії;,, зна- гііГх випадків.,ВШ$ першої о-,ючою бу.габ правда того жар-
колннебуть в когось з українців якісь симпатії д о р и т и що це вже ґенерація,І^ації Львоаа^^ісінка совєт-'ту, колнб червоноармієць по-
НІМЄЧЧИНИ і НІМЦІВ, викл'икані культурними ЧИ полі- вихована по совєгському. .сьќого ггблкбвйика приїхала добачив стендард життя амери-
тичними ЗГЛЯДами, то вони тепер навіки пропали і; Яка причина лезерції? ГУЛ- чоловіка та замешкала в рідні канськоѓо робітника, а амсри-
вже ніколи НЄ вернуться. Та ледви, ЧИ дуже Інакше жаііня жити поза Совєтами.;українського бідного, найниж- папський гроіііадянин побачив 
відчувають Й ІНШІ народи, що впали жертвою бестІ-jHaBixb знищена та крайію. зў- че платного інтеліґеіиіа. На реальних большсвиків, а не на 
ЯЛЬСТВа, Зродженого НаЦІСТІВСЬКОЮ ІДЄОЛЬОГІЄЮ іібожіла Іівроиа являється в о-^гругнй день при сніданню ќа- фільмі чи в ир 
практикою. # , і а х чсрвоноармійия ще ви- же вона господині дому: То ви ганді. 

Мадярщині, мало здезсртеру-! Що oajoja вирватися зі со-
боіодляІ `цілого ні'мецького 'народу, † у і а н ь б у відпу-Інатн .біля 55 тисяч війська. І вєтськофќраю нужди є го-
ватиме ВІН v світі дуже довго. А̀  коли іде про від-{Слід мати на увазі, що черво-;ловиою причиною лезерції та 
Чувашія українського народу, то їх драстично від-; ноармійці це вже. покоління на (Покинений раз па все рідного комуністи теж в даній 
бивають ТІ листи, що їх одержуємо від українських сто процент виховане в совєт-ікраюта Оідиі, видно ще й з та- ирийшлн до влади. Як г 

ють добробут та освіту одного 
народу за другим, щоби з то-
го наділі ніякої користи не мав 
ніхто, навіть завойовник мос-
ковський нарід. 

За часів ще московського!пости влучать 
царства маси москвичів жили!сьќого молоха 

до межів Перзії. Жертвою то-
го завойований падали добре 
загосподаровані країни з наро-
дами заможними та освічени-
ми як Україна, чи теж високо 
культурні держави в Азії як 
Узбекістан. Перед приходом 
влади Росії, панував там всю-
ди добробут населення та ви-
сока освіта. По приході росій-
ського панування добробут 
сильно нонизувався, освіта під-
упадала. 

Не можна сказати, щоби 
московський нарід на цих за-
войованнях скористав. Ані йо-
го стандард життя, ані його 
культурний стан не багато під-
носився. Не можна сказати, 
що навіть московські капіта-
лісти громадили з цього іпе-
ріяльного панування великі 
скарби. Беручи під увагу вели-
чсзне багатство тих країн, ін-
ший пануючий нарід другої 
імперії був би витворив по-
тужну верству багатіїв. Цього 
не було в царській Росії. 

Багатства новоздобутих кра-
їн прямо марнувалися. Росій-
ська нездарність організувати 
господарство була відома в 
цілому світі. Державний заво-
йовник Росія не вміла бути 
економічним завойовником та 
організатором. Вона завойову-
вала народи, їх доводила до 
руїни. Російська імперія не 
створила з москвичів народу 
панів в добі фсвдалізму та ќа-
літалізмў, ані багатих та доб-
ре ситуованих мас в часах, ко-
ли видавалося прийшла влада 
соціалістична. Росія була полі-
тично пажерливим молохом, 
що руйнував все і свободу і го-
сподарство інших підбитих на-
родів, але ічого не творив. 

Совєтський Молох. 
Не інакшою і імперія під 

владою Совєтів. Совєти загор-
пули наново під свою владу 
всі простори царської імперії. 
По першій світовій війні вони 
ще посунулися в Азії в північ-
ну Монголію. Вонипйуть те-
пер на так званий східн{ій або 
китайський Туркестан, вони 
зазіхають вже очевидно на 

вони завоювали нові простори 
в Европі — Західну Україну, 
Білорусь, балтійські держави. 
Створили рід сателітів Поль-
щу, Румунію, яких в` майбут-

всклад совєт-
знов без ко-

іресовій' пропа-

лок і я хочу мати на добрий 
початок. 

— Чекай, говорю — таж 
ти хіба у забобони не віриш? 

- - Певно, шо ні. Не вірю з 
^ І перехід кота чи зайця, не вірю, 

щ о підкурювання помагає на 
чайІ переляк, а переляк на гикання. Мій знайомий має крамницю І що хоч вм р̀и, або... ний 

у повітовому місті. Має ще і без цукру. Біжу я до Тоська.І цС ВСе забобони. Однак у 
жінку, чорноброву Дарќу, тро-j Тосько саме підносить зат- щасливий початок вірю, 
хи довѓів і боргів по людяхлвірі по нашому стору. свята правда. 
Тунько Сливський людина. Добрий день — кажу. — Але-ж, друже — вмовляю 
нічого,собі. Милий, приенмйЙ.І Гаразд, всього найкращо-Li цс такий самий пересуд як і 

'попередні. Не вір у те. Одна 
Дякую кажу. А от біда.і.іИШ правда про коминара і 

Цукру сно гребімося. трафіку все інше забобони. 
Ходи. На цю біду я маю. Всякі вроки та початќи... 

солодку раду. __ Ніколи в світі. Маю в цьо-
Я поміг приятелеві відчини-іму практику. Вже кілька разів 

ти двері. Входимо. Тосько переконався. 

Нарікає в міру, трохи сміється,jro що новенького? — питає 
покупців бавить. Як кожний 
крамар милий, у в і ч л н в и іі. 
З иарохом він г о в о р и т ь 
про церкву, на спілку зі сту-
ДЄИТОМ валить барикади опор-
тунізму, з колишнім булавиим 
У.У.А. будує конструктивні віи-

"Калина" для пана, для пані 
три помадки "Нової Фортуни" 
і чорні шнурівки! 

Бажаний товар майже рівно-
часно зі словами падав на ля-
ду. За ним поклала служниця 
і боргову книжечку. 

— Прошу дуже. Але мусите 
зачекати хвилиночку, аж хтось 

це{ прийде купити за гроші, бо 
j нині понеділок. 

—То в пана ще ніхто нині 
не купував? 

- - ' і Іі. 
Кадбвб кухарки, мов живий 

знятий з афіші цикорії „Фран-
ка", сперся на ляду й застиг в 
німому ожиданні. Другою 
прийшла якась жінка. Зачини-

чорний плащ з себе, білий на І Гм... Як так, то я сідаю 
ськові пляни, словом на купця J плечі, круть-верть і вже цукор; й Жду на когось при грошах. 
иатеріял першої якостн. Силь- j зважений, запакований на Ля- Ждемо. За десять хвилин 
ний як лев, проворний як лис іду - бенц! j входить кухарка лікаря з на-
мягкий як віск, твердий MOBJ __ Прошу, — каже - але проти і просто з порога: 
криця. і готівкою. .. . прошу два кіля гречаних 

Цю останню ного прикметўі - Як це? , кажу. — Таж я'крупів, три цитрини, шість 
я пізнав щойно вчора. Був все плачу точно... 
понеділок. Рано потреба мені` Тосько перебив: 
було цукру. Так було треба,' — Правда, але нині понеді-

булочок, пів літри оцту, кільо 
краківських крупів, більший 
„Елеґант", шість папіросок 

нин — Пиварко: 
Злагодьте мені там, пане 

Сливський, пужівно, бо от зло-
милося мені ---я зачекаю. Це 
раз приключка. Ще й грошей 
не взяв з собою. Бо я просто 
зі стайні. Лагоджуся до ліса, 
на Дебри, дивлюсь, а ПУЖІВНО 
зломане. Тай до вас. А то по 
неділок... 

Увійшли дві панночки. Под-
війне "Добрий день'' нерво-
внм дискантом розійшлось по 
кімнаті. 

— Моє поважання! 
Старша ліцеїстќа приступи-

ла до столика ткнула Сливсь-
кому в руку записну книжечку. 

Мамця просили дати хліб 

в крайній темноті та невимов-(ристи для тих народів та без 
ній нужді на багатій та Богом і користи для московського на-
обдарованій землі. Але рівно-1 роду. 
часио межі держави поширю-1 Совєти нині країна індустрі-
валися скоро на всі сторони, ялізоваиа вже в поважній мірі; 
В Азії московське царство до j державна влада сильна. Сильна 
сягло м -̂жів Пацнфіку. Яка:вона „а тільки, що тероризує 
сила гонила їх ще дальше, аж j „с тільки своє населення, але 
через пролив Берінга, па аме- старається тероризувати на-
рнканський континент важко;віть цілий світ, а результат з 
сказати. Це завоювання, для!того для мас ніякий. Москов-
самого завоювання, без до- ський нарід зовсім не має до-
бробуту навіть для москов^бробуту ліпшого, як за цара-
ського народу. {Ту, а правдоподібно гірший. 

Прийшов період імперії ча- Населення неросійських наро-
сів по Петрі І. Межі Росії по-`дів примирає з голоду а той 
сунулися дальше на всі сторо-jвигибає, а імперія червоних 
ни. На полудні дійшли вони до!царів росте та росте. Діста-
Чорного моря, на заході донеться червоний росіян поза 
Балтику, на полудневім сході Совєти, так утікає з ‚.родіни" 
g ^ g ^ — — — и _ _и_ j пролєтаріяту в світ за очи ;— 

дезертеруе. 

ла щільно за собою двері, вн-,г... то... (зашарілася і нервово 
терла носа, розмотала хустину,! стукала пальнем по дошці) 
вийняла з неї боргову книж-І ...лівќіли рижу. А ще прошу 
ќу, виляла зпоміж її карток na-j звичайний олівець, але такий.!. 
пірчик і подала їх Сливському.І синьо-жовтий! 

Тосько поставив свічку й! — Дуже прошу. Але мусить 
сірнички на ляду. J панна Маруся підождати, бо 

— Заждіть трохи, бо я хочу і сьогодні треба мені щось на 
мати гроші на початок! початок. 

Баба посунулася в кут. За і —- Ми трохи вийдемо, зараз 
той час увійшов старий міща-1 вернемося - заявила Маруся. 

У дверях стрінулися зі старою; 
Микитихою. ' = 

— Славайсу! Дайте мені хлі-,"дамські" — сказала. Довго 
ба за двацять і сира за десять, вибирала ще листівку. Другі 
— домагалася'від порога. покупці перешіптувалися. То-

— А ви, Микитихо, маєте сько стояв як не свій. На лині 
гроші? — питав міщух. пробивалася душевна бороть-

— Я беру на книжку. Пан ба. Врешті стенотипістка під-
мене знають. Тай вірять... 
виправдувалася и допитливо 
гляділа на крамаря. 

Пиварко вияснив у чому річ. 
Баба тріпнула рукою по Фар-
тусі: 

— То ви не знаєте як зроби-
ти? Так як жиди. Позичити 
комусь грошей... 

Сливський силувано усміх-
нувся: 

Фе, Микитихо. Вн стара жін-
ка. Чи я Бога ошукаю? 

Та ні, я лиш так... — зацука-
лася жінка. 

До крамниці ввійшла сте-
нотипістка адвоката з сусід-
ства. Ще за парубкування 
Сливського вона робила що'-
до нього деякі заходи. 

Добридень. Попрошу ли-
стіакн з краєвидами і два 

несла голову: 
— Оця, прошу! Будь ласка, 

запишіть —. говорила, як за-
вжди, літературною українщи-
ною. 

Сливський спаленів. Ніяково 
усміхався: 

— Вибачте, але я хочу мати 
початок тижня готівкою. Така 
дурна якась звичка у мене. Ці 
всі люди чекають. Ви мене 
зрозуміли? 

— Теж щось! Ні крихітки не 
второпаю! — великопанським 
рухом віддала картку та папі-
роски і вийшла. 

Міщанин коротенько свис-
нув, а скривлений Тосько шеп-
нув до вуха: 

— Пропало. Вже певно не 
будуть брати й адвокат та 

(Докінченая на crop. .4-тій). 
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СВОБОДА, ВІВТОРОК, 18-го ЃЃЎДНЯ 1945. 

ПОШУКУЄМО 
316 ЖЕРТВОДАВЦІВ по $100 

Џщ^Ш ^ ^ ^ ШЛг тШ^^Ш^шЛл^ШлшлШш^^^лМ 

НАДЗВИЧАЙНА КАМПАНІЯ „СВОБОДИ" 
НА ДОПОМОГУ УКРАЇНСЬКИМ 

Ж Е Р Т В А М ВІЙНИ 
„Свобода", орган Українського Народного Союзу, свг 

дома того, що її читачі та члени І відділи У. Н. Союзу були 
завжди прикладом жертвенности в кожній гуманітарній акції 
американських українців, закликав їх тепер до активної та 
жертвенної участи в проголошеній отснм надзвичайній кам` 
панії, якої ціллю є знайти 500 жертводавців (осіб, товариств, 
чи відділів), з яких кожний зложив би одноразово не менше 
як $100 на допомогу найнещасливішим з нещасливих — укра-
Інськнм жертвам війни. 

Дальші жертви в цій надзвичайній кампанії „Свободи" 
на допомогу українським жертвам війни зложили: 
184) Стефан Зелінка, Борнсайд-Шікаго, Ілнной _„.$ 100.00 
Попередно проголошено !"_-, 18.370.00 

Разом $18,470.00 
ХТО НАСТУПНИЙ? 

Дальші жертви — по сто долярів чи більше - просимо 
іати чеками чи поштовими переказами, виписаними на 

„Свободу", на таку адресу: 

SVOBODA 
JERSEY CITY 8, N. J. 

Відчйти 0. Іваха 

О. BOX 846 

Области райони в Західній 
Україні 

На якийсь час загостив з Ќа` 
нади до Злучених Держав з 
відчитами письменник О. шах. 
Виголошує відчитн на теми: 
„Український нарід жде краща 
доля" і „Краса української 
культури". Він відомий з цьо-
го, що накликає словом і пись-
мом до єдности й братньої лю-
бови між українцями. Завжди 
має щось потішаючого сказа-
ти. Знаний він читачам різних 
українських часописів. Вийшло 
теж уже й кілька його книжок. 
Скінчив науку в Саскачеван-
ському Університеті. Належить 
до Товариства Канадінських 
Письменників. Радо виголосив 
би промову в цьому чи друго-
му місті. Запросини на промо-
ву чи відчит слати на таку 
адресу: 

Mr. Honore Ewach, 
11 East 7 Street, New York. N. Y. 

ськиії, Золотниківський, Ко-
ропецькнй. 

ДРОГОБИЦЬКА ОБЛАСТЬ. 

Райони: Дрогобицький, Ду` 
блннськнй, Миколаївський, 
Жидачівський, МеденицькнЙ, 
Холоріський, Журавнівський, 
Новострілішанськнй Добро-
милький, Нижнє-Устриксь` 
кий, Хнрівськнй, Нижанкови-
цький, Медиківський, Мости-

3 переходом, більшої части ський; Буський, Ќа мінсько-
Західної України під зверх- Буѓський, Великомостівський, 
ністю Совітського Союзу за- Бродівсьний, Підкамінський, ський, Судово-Вншнянський, 
проваджено в ній новий поділ Лопатинський, Олеський, По- Симбірський, Старо-Самбір-
на области і райони. Область никовицький, Радсхівський, ський, Рудківський, Комарнів-
відповідає менше-більшс ко- Сокальський. ський, Крукеницький, Стріл-
лнщньому воевідству, а район СТАНИСЛАВІВСЬКА ківський. Підбужськнй, Стрий-
колишньому повітові, одначе! л с я , г т , ський, Сколівський, Тхркіа-

V UbJIAv, l b . „ _ „ _ як область є менша від воє-! ський, Славськни, Борин` 
відства, так і район є менший' Райони: Станіслааівський, -ський. 
від повіту. Послідовно меж Галицький, Жовтневий, Pora-j Ц р р н п й Л „ П А Г Т . 
старих повітів та воєвідств не тинський, Бурштинський, Бо-І ч ^ п " в п ц о л л и ь л л і і ь . 
треба брати під увагу, коли льшовцівський, Долинськин, j Райони: Заставнівський, 
хто хоче вгадати, до якого ра- Перегінський, Рожнятівський.І Садгорский, Герцаївський, 
йону та области тепер його Вигідський, Болехів с ь к и й,і Кіцмаиський, Черновецький. 
рідне село приділене. Більше Калушський, Войнилівський, і Сторожинецький Вашковець-
треба звертати уваги на те, Букачівський, Коломийський,' кий, Вижницький, Глибоќ` 
яке місто, або село, що ста- Заболотівський, С н я т и н-,ський, Путильський, Хотин-
ло столичним в нових райо- с ь к и й , Гвоздецький, Г о р о - , ський, Новоселецький, Кель-
нах, є ближче до ного села. Го- денківський, К у т с ь к и й, Ко- j менецький, Секирянський 
ді вгадати 
^ 
небув'алі давніше Імена? "як Лисецький, Богородчанський.І Адміністративні округи: 
прим. Івано-Франківський в Солотвинський, Тисьменни` j Ужгородський, Перечинський, 
Львівській области, або Жовт- иький, Печеніжинський, Жа- Великобсрезнянський, 
невий в Станиславівській об- б'евський, Яремчанський, Я` вецькии, 
ласти; треба почекати, поки блонівський, Коршівський, О- пвськин, 
не 'прийдуть ближчі інформації бертинський, Чорно.шцький, влюшський, Іршавський, Ху` 
про те, які села до цих об- Отинянський 
ластей налсжуть. Спис райо- ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ, ський, Рахівський. 

4че до його села, і о- ^. . . . . - . . . . . . ( . , . . . . . -̀ - - .. .., ..— і - .и . ч . „ш, І кчч.Кп..юп. 
І що уявляють со- сівський, Н а д в і р я н с ь к н й І 

Воло-
Свалявський, Берс-
Мукачівський, Сс-

Іршавський, 
стівський, Воловський, Тячів-

нів і областей подаємо за ко- Райони: Микулиисцький, 
мунісл-нчим "Українським Велико`Борківський, Скалат-
Життям", яке очевидно мусі- ський, Підволочиський, Гри-
ло дістати його з якихсь со- малівський, Терсбовлянський, 
вєтських джерел, котрих не Ш У М с ь к н й, Кременецький, 
згадує. Звертаємо уваіу на ро Велико-Дедеркальський, Ла-
сійські впливи в писанню назв новенький, Збаражський, Ви-

шневецький, Ново-Сельський, 

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ. 
Райони: Камінь - Кашнр` 

ський, Любешівський, Ратнів-
ський, Заболотіївський, Ссд-
лишевський, Любомльський, 
Головмянський, Ш а ц ь к и й. 
Ковельський, Маціївський, 

' Бережанський. Зборівський, Колховський, Цуман с ь к и й. 
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ. Козівський, Кізлівський, По- Мансчицький, Турійський, 

Райони: Львівський, Соко- чаєвський, Заложцівський, Вербськии, Луцький, Сенќе-
льницький, Винниківський, Велико-Глубочицький, ' Чорт- вичівський, Ківерцівський, О-
Щирецький, Бібркський, Го- ківський, Пробіжнянський, ликський, Рожищенський, Го-
родоќський, Яворівський, Іва- Скала-Подільський, Борщівѓ лобський, Теремнівський. Во-
но-Франківський, Рава-Русь- ський, Заліщицький, Мель- лодимир-Волинський, Порн-
кий, Жовківський Магерів- нице-Подільський, Копичин- иький, Горохівський, Бере-

Куликівський, Неми- ський, Гусятинський, Білобо- стечківськии, 
КраковсцькиД Зо- жницький, Бучачський, Підга- Торчинський, ський, 

рівський, 

Локачннський, 
Озютичівський. 

лочівський, Пере-мишлян- єцький, Монастирський, Тол- Устилугський. 
ський, Красненський, ГЛинян- с т е н с ь к и й , Золото-Поток-

"Я... Я остаюсь в Армії! 
ДЛЯ ЦЬОГО Е БАГАТО ПРИЧИН... І ОСЬ ВОНИ!" 

1 „Поперше, я задержу теперішню рангу. А цс зна` 
чить багато. 

2 „Поновно вписуючись на 3 роки, я можу вибрати 
по власному бажанню рід служби и Повітряних, Су-
хопутних, або Обслугових силах і піти за морс там, 
де мені бажається. 

3 „Я одержую $50 річний бонўе за поповне вписаний 
за кожний рік, що я був в армії. Я також одержу за-
служену платню в нагороді. Ті, що є на моному удер` 
жанню одержуватимуть полинне відрахування за цілий 
час моєї служби. І я буду влравнсннй на допомогу 
згідно з Вояцьким Законом Прав, коли я вийду, з армії. 

4 „Мені даватимуть поживу, одяг, мешкання, медич-
иу і дентальну обслугу. Я можу вивчитись першу-
ліишу з 200 професій і фахів в армійських школах. 

„Всі ми, що поновно вступимо, матимемо від ЗО до 
90 днів відпустку додому з повною платнею і оплатою 
дорожі в обидва боки. 1 ми матимемо 30-диевну 
відпустку кожного року з платнею. г^ 

Б „В перший-ліпший час після 20 рокіз я можу піти 
у відставку з половиною платні, що збільшаеться з 
роком в рік до трьох четвертин виставкової платні пі-
сля 30-річної служби. І час, який відслужив на актив-
ній воєнній чи военноморській службі, зараховується 
на мій відставковий час. В додатку — поновний вступ 
виглядає надто чудовий для мене!" 

PAY PER MONTH-ENLISTED MEN 
In Addition to Food, Lodging, Cloihts and Medkal Can 

" " '"" "to„pZ IHCOMl АРТИ: 
ѓвѓ W Г#еп' JO ЃМЃІЃ 

МШМЄГ Sergeant """"" S.rvfe. Urvlw 
or First Sergeant . $138.00 $89.70 $155.25 

Technics) Sergeant . 114.00 74.10 128.25 
Staff Sergeant . . . 96.00 62.40 108.00 
Sergeant 78.00 50.70 87.75 
Corporal 66.00 42.90 74.25 
Private First Clau . . 54.00 35.10 60.75 
Private 50.00 32.50 56.25 
(a)-Plui 20% Incrcuc for Service Overseas, (b)—Plus 
50% if Member of Flying Crews, Parachutist, etc. (c)—Plus 
У r Increase in Pay for Each 3 Years of Service. 

SEE THE JOE ТЯЯО"ОН 

О. S. Army 
BE A 

n n i A i u OF VICTORY "GUARDIAN Of v'^ 

Ї Г . . Ш . ssouso Г0Ш. . U.V..if0.CEI 

31. СІЧНЯ 134Б РОКУ 
ВАЖЛИВА ДАТА ДЛЯ ЧОЛОВІКІВ В АРМІЇ 

Чоловіки, що тепер є в Армії, котрі вступили перед 1. лютим, мо-
жуті. поновно вступити з тепсрішньоіо ранѓою. Чоловіки, котрі ГО-
норово зііі.п.непі з Армії, можуть поновно вступити на протязі 20 
днів по звільненні з ранѓою, яку моли в часі звільнення, з умовою, 
то вони вступлять перед 1. лютим 1946. 
Вн можете вступити В КОЖНИЙ ЧАС на 1 М, 2 чи 3-річннй період. 
(Однорічний вступ для чоловіків, що ч зараз в Армії І служать 
щонайменше 6 місяців). 

Впишіться поновно'тепер у найближчій для Вас 
Армійській Р е к р у т а м и Стаціі 3. Д. 

POST OFFICE BUILDING 
J E R S E Y C I T Y 

РІЗДВЯНІ КОЛЬОРОВІ 
КАРТКИ 

а українськими ваорами 
і святочними желаннями 
. Отсим повідомляємо всіх, ідо Адміністрація 

„Свободи" має на продаж HOB! РІЗДВЯНІ КАРТКИ 
(з ковсртамн) з українськими взорами в кольорах і 
з гарними колядками. 

Ціна 10 ц. за одну картку. 
Належнѓість треба залучити з замовленням. (На 

С. О. D. не принииаемо тому, що почтова оплата ви-
сока). 

"SVOBODA" 
81-83 Grand St (P. О. Box 346) Jersey City, N. J. 
Замовлення з Канади треба платити американською валютою. 

РОВЕНСЬКА ОБЛАСТЬ. 
Райони: Ровенський, Олек-

сандрівськин, Клеванський, 
Острожецькин, Здолбунів-
ський, Гощанськин, Сар!.ен-
ський, Рокітнівськин, Клесів-
ськин, Дубровицький,' Мороч-
нівськин, Висоцький, Володи-
миремький, Рафалшський, 
Костопільський, Дережнян-
ський, Степанськин, Людві-
польський, Березнівський, Ко-
рецький, Межиріцький, Ту` 
чинськиГі, Дубнівський, Мли` 
нівськнй, Мизоцький, Верб` 
ський, Острожський, Черво` 
ноармійський. Козинський і 

і Демидівський. - („Україн-
I ський Голос"). 

ЩО ПИШУТЬ? СПРОСТОВАННЯ. 

ЦЕРКОВНІ ПІСНІ 
З Н О Т А М И 

50 центів 
один примірник 

}Замовляйте у книгарні 

"SVOBODA" 
83 GRAND STREET 

JERSEY CITY 3, N. J. 

ВИПУЩЕНИЙ З ФРАНЦУЗЬ-
ГО ТАБОРУ , 

(Лист до американського 
вояка, тепер уже ветерана), j 

І 

По трьохтисячному побуті ь 
концентраційному таборі ме-
не випустили на волю. Па як 
довго, не знати,- бо вибори до 
парляменту, які тут уже мнну-
ли й принесли великі успіхи 
комуністичній партії, вќазу-
ють на те, що тут буде даль-
ше- варнтнся. Важко думати, 
щоб у таких відносинах мож-
на було багато зробити. Все'ж 
таки пробувати треба. 

Жалко мені, що не міг з Ва-
ми бачитися перед Вашим від-
їздом в Америку. Щиро дякую 
Вам за паиіросн, які Ви мені 
передали. У вязннці чи в та-
борі людина двічн більше ку-
рить, як на волі. Правда, тут 
було вже лекше сидіти, як у 
німецькій вязниці, бо моя жін-
ка приносила мені дещо в па-
кунках. отже я великого голо-
ду не зазнав. Очевидно, іцо до 

j приемностй не належало зно-

ву сидіти, але я, мов той "віл 
воза, призвичаївся до вязннці. 
бвинувачували мене в тому, 
т о до війни я він у Франції 
пропаганду за самостійну У-
країну, що збирав гроші на 
„Державний Фонд України" та 
на допомогу студентам і про-
лавав книжки серед нашої е-
м і Гра ції у Франції. От це і всі 
обвинувачення. Судити не бў` 
ло за що, бо зрештою, як мій 
адвокат сказав, від цього 
Франція ніяк не потерпіла. От-
же випусти.їй. а т о буде далі, 
важко сказати. Мабуть нічого 
доброго і я цього навіть не 
чекаю. Зараз таки важкий ие` 
ріод переходимо і дивним бу-
лоб, як би було інакше. Го-
ловне діло - - це здоровля, а 
решту видержимо. 

Прошу Вас Передати при вії 
всім нашим і побажання усні-
хів у праці. Маймо надію, що 
лихо мине. Пишіть і інфор-
муйте нас про українську пра-
цю в Америці. 

; ПОШИРЯЙТЕ „СВОБОДУ". 

У звязку л новинкою Про 
склад нового виділу Союзу 
Українок Америки, яку помі` 
щепо в ,,Свободі" з 15. грудня, 
подає пані Клявдія О.іеснннь-
ка) що вона не остае надалі 
редакторкою „Нашого Жиѓти", 
органу СУА, як це було прого-
лопіене, бо її „резиґнація з ре-
дакторськнх обовязків вхо-
дить v життя з місяцем лютим 
1946".' 

І КУПУИТК ІІОНДИ ПЕРЕМОГИ 

'Л ТОБЇЇЩГЙТОБІТНИКМ } 
Як шукаєте за працею, j 

або хочете змінити цю, шо 
тепер маєте, на кращу, то 
зголосіться до тих підпрн-і 
емств, котрі подають oro-j 
іошешія іа робітницями Aj 

j ІОИІпінками В „Свободі". 
Оголошуючись у них скажіть! 

І їм виразно, шо ви читали 
хні оголошення в нашій ча-

сописи. І 

П О В І Д О М Л Е Н Н Я 
В У. Н. Союзі є відділи, що кожного місяця прнси-

лають завжди начас всі членські вкладки та звіти про рух 
членів, але є і такі відділи, що постійно спізнюються з ви-
силкою членських налсжнтостей. Таких відділів, що постій-
но спізнюються з присиланням вклалоќ, є коло пять відсот-
ків, бо на 475 Союзових відділів, приблизно 25 відділів не 
присилають начас вкладок. 

Саме до них 25 відділів звертаємось тепер з кінцем року, 
І та взиваємо заряди цих відділів прислати, принаймні в мі-

сяці грудні, начас всі залеглі членські вкладки. Бо зогляду 
на річне замкнення діловодства У. Н. Союзу, головна канце-
лярія мусить отримати фінансові й рекордові звіти всіх від-
ділів не пізніше як в останньому дні місяця. 

Головна Канцелярія У. Н. Союзу. 
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для жінок і мужчин 
WANT ADS 

CLASSIFIED DEPARTMENT: 
ВЕг(еп 4.0237 — BRy.nt 9-0582 

І ІОТРІЬНи ЖЬИШИп 

Жінок, чистити офіси, 
вечірка робота, 3 і од. на исчір, 

$1.00 на годин} 
Dcylifhl Service Window Cleaning Co. 

84 Frjrnklin St.. New York City 

І з mm rnnu 
ІІРГИІЗЩ 

," ГЕМТРЕМК, МІШ. 

Ще одна професійна сила. 

Громадяни Юрій і Марія 
Гринчук старалися усіма сила-
ми післатн свойого сина до 
вищих шкіл і Ьог їм щлцастив 
й їх ні бажання увіичалиьс у-
спіхом. Батько не дожив, щоб 
налюбуватись своїм сином, як 
скінчить науку, бо задля тяж-
кої праці Помер кілька років 
тому. Але мати далі продовжа-
ла гірку працю, щоб помогти 
синови. 

Отсим молодим українцям, 
що так став лікарем є д-р Ми-
хайло Гринчук. До цього до-
дамо, що він учився, але й не 
забував, що є з українського 
роду. Прекрасно говорить цею 
мовою, а мама його належить 
до 94 від. У. Н. Союзу. Моло-
дигі д-р М. Гринчук теж вко-
ротці буде членом. 

Хочу ще додати, що д-р А. 
Т. Кібзей залишив лікарську 
канцелярію в Дітройті й тепер 
є в Юніверзіті Госпител в Ен 
Арбор. Бажаємо д-рови Кібзе-
йові доброго там успіху. Та 
Союзовці в Гемтремку зісталн 
через Те без союзового лікаря. 
Треба було шукати другого. 
Коли я переговорив це з д-ром 
М. Гринчуком, то він згодив-
ся заняти місце д-ра А. Т. Кіб-
зея і стати Союзовим лікарем. 

Бажаю молодому д-ровн 
Гринчукови найкращих успі-
хів в його професії. А зара-
аом повідомляю урядників.від-
ділів У. Н. Союзу в східній 
стороні. Гноби вдавались з но-
внмн аплікантами до свого у-
країнського Союзового лікаря 
- д-ра М. Гринчука. Його ад-
реса: 

Dr. -Michael Hranchook 
l.'25l Jos. Campau.cor. Holbrook 

Hamtramck 12, Mich. 
Микола Машталер, 

Союзовець. 

КАРНЕГІ, ПА. 

Листопадове Свято. 
В неділю, дня 25-го листопа-

ду б. р. відбулося в Карнегі, 
Па. Листопадове Свято, яке 
влаштувала українська паро? 
хія св. Петра і Павла в злуці зі 
Сестрицтвамн. Братствами і 
Товариствами, які гуртуються 
при парохії. 

По Службі Божій о. Маріян 
Кучер відслужив парастас за 
душі потяглих стрільців, якѓ 
упали за волю України. Парас-
тас відправив над могилою, 
яка була гарно заквітчана 
хризантемами, а з трираменно-
іо хреста звисало дві чорні 
лентн з написами: „Поляглнм 
Борцям за Волю України`'. 
Могилу окружив почет вояків 
з прапорами. 

Вечером в 6-тін годині роз-
иочався концерт в честь по-
ляглих стрільців-героїв. 

Вступне слово виголосив 
предсідннк парохії. Михайло 
Залецький, вірно змальовую-
чи історичний, незабутний Ли-
стопад 1918 року. 

Концертові точки виконав 
парохіяльний хор і шкільна 
дітвора під проводом диріген-
та Петра Петрушинського. В 
склад концерту входили самі 
стрілецькі пісні, які оспівуаа-
ли події зі змагань стрільців 
за краще завтра українського 
народу. Сольові точки відспі-
вали: Євгенія Капелюх. Леся 
Кучер і Марлнна Капелюх. В 
дуетах виступали: Олена Ос-
тафій і Евгелія Капелюх. Де-
клямації виголосили: пані Ю-
лія Кучер, Іванна Копко, Юсти-
на Зінська, Петро Конко, Во-
лодимир Макар. 

Рівнож шкільна дітвора ви 

ЗАБОБОН. 
(Докінчений зо сторони 2-гоі) 

професор Ко.ЮВНЧ. 
майже КЛІЄНТИ. 

айкраші 

Припадок. Ґрунт, що маю' МІЛВОКІ, ВІС. — Plwl збори Тон.І КАНТОН, О. - Той. їм. Тараса 
Іїгжі inifini нсе ,м" '" а , р фРа, ,КіІ- мдЛпЙ. вибудуть- Шевченка, від. 115. повідомляє чле-

- Ж І д1 , и м і - ся, в суботу. 22. грудня, в иеркоііній ` ній. шо ‚річні збори нідбудхгься` 23. 
гали. 1231 Іксѓ Скат у.і.. в іоднні 7.11 рудня, 'в 2. годині шшо.іудні. в домі. 

II. І Просимо всіх 

вже почаюк. 
несуть1 щастя ввсчір. Просимо міх членів і чде- 1824 Едлврд hue. 

мок. місцевих і ііо:кімісцсвнх. прнй- членів І М.ІСЛІШІ. 
ЃІОПОЛУДНІ'Я прийшов 3HOBV тн .на означений час, бо маємо важні і.Марія Ск%бкк. секр." 

Д о крамниці ввійшла панна _„ r _ u n ' . . „ r r . о;„ v r , а и и м о н ' справи до полаѓод енне. Пуле звіт 
до Сливського. Він ходив мов у р я д у . ^ н т р комісії аоммн^лмя( КУРТГС БЕРН, МД. 

Нр)ИІІ І І 11.1 Ч.'.С. 

.Маруся з приятелькою, а 
ними вбіг коминарчукі 

- ...- .-.—., . , „ . . . ^ „ . . , , , , ‚„‚‚^ lip. Сії. Пс-
рік.та шібір-уряду па 1946 рік. Про-j r ,w д {Ьвда, віл. 'НІ. повідомляє всіх 
снмо доигуіочнх ' сквашений. Питаю чому. 

У'яитяь-ш гпГті̂  Коминзп- С І , м о ДО"гуючнх членів внрпиіятиісоїх членів, що річні збори відбу-
ГїЬбпнилеш пшоні пан,. -`являєш сооі . ломинор_ і с н о і , о к и а к и , . д а н . пр^душм в неділю. 23. фудия. в 2. ѓо-

- доорннлиіь панові, пане ч у к у з я в т і Ж О В Т Яки в моєї 11. Стсцнк. кас; T. Барсуќ, секр. ' 
ІСливськнй! Дарќи. Казав, що я не маю: _ . _ _ " _ , , _ „ „ г .„ .„ 

(`стпч Rloakv Піо ново- К. л ГАРТФОРД, КОНИ. Бр. св. !в. 
І СЄрвус ІМОДКу. ЩО НОВО : д р , б н и х В И д а Т и І Післав ЙОГО і Хрестителя, від. 277. повідомляє всіх 
іго.-' відповів Тосько. ' 

Міщанин поспішнвся вияс -
і л , м л „ и і п м и н nvKii . : о ПОПОЛУДНІ, В ПІТИ Цср-

Волнот ул. Обоиязком 

ага мд-іза 
Цнгаретки і напнток для сніжної русалки. 

Капрали Бернард $утниќ з Клівленду, Огайо, і сержант 
Рнчард Ґудбар з Русвил, Арканзо, трактують свою 
сніжну русалку ‚.Агнесу" тим, „чим хата багата", а 'це 
циґареткамн і напитком ‚‚ковк`'. Спосібні молодці у 
віці 17—34 літ включно, перекопаються, що правильна 
американська армія дає їм всяку нагоду для иодоро-
жування, освіти і д о б у т і становища. 

до неї. Пропав цілий тиждень, і своїх членів і члениць. що.р№ні збо-
Трсько заломив руки. ; №ШР^^^ЛьЗ?'^ 
Я дискретно винісся з 

ступила з ритмічними вправа-
ми і піснями, які випали дуже 
добре, а численна публика бу-
щ задоволена і нагородила ді-
тей оплесками. 

Ж А Р Т И 
— о 

Ліаленька ціна за прислугу. 

кра-
мниці. 

Бідному приятелеві не поміг 
ані комннар ані „на початок". 

ЗБОРИ ВІДДІЛІВ V. Н. ‚ЯОИ)ЗУ 

ХртНсі побачив старосвітську І ^ Р ^ Р ' 
Святочне слово виголосив фермерську хатину, покриту' " - " 0 Ж с " '`псячі 

о. М. Кучер, згадуючи про іс 
торичний зрив українського вати, 
народу до волі і самостійної 
української держави. 

Головний реферат виголо-
снв редактор „Українськоѓ о 
Робітника" в Торонті, Канада, 
п. Михайло Гетьман. В своїм 
довгім рефераті доказував, що 
Листопадове Свято це свято 
героїв, сято святої ідеї, за я-
ку боролися стрільці, свято 
мети, до якої прямуємо і не 
спічнемо ніколи, доки не ви-
боремо для України того, чого 

соломок) і забажав її відмалю-
Ко.іи вже був на викін-

ченню, приходить фармер 
питається: 

Що зробите з цим ма.пон-
ком ? 

Віддам на виставу каже 
артист. 

Чи багато людей буде о-
гдядатн цей образ запитує 

нити потребу ГОТІВК'И. 
Коминарчук почухався коло 

вуха. Нагло прийшла йому до 
голови гадка: 

Я зараз принесу! 
Обернувся на пяті, висќочин 

і за кілька хвилин був назад. 
Прошу нів махорки -

кинув жовѓнќами па тацу. І W 
Бренькіт приємним тоном pti- ШІКАҐО. ІЛЛ. -- Річні збри Ьр. 
зійшовся по крамниці. Всі в і - ^ ^ К І`ІЇлІ?п 9 % 
ДІТХНуЛИ. .і ПОЛЄКШОЮ. Я ШЄП-1вно.іудне. зараз по Сл. БожІя, в ѓа-
HVB іо Тоськт !'1П '̂ І'конній. Окіей і аі'йс ул. Про` 

' .- " і снмо всіх членів і члсніщь конечно 
Бачиш, таки комннар 11 прийти бодай раз у рік, не посилайте 

дітей, бо л літьми не можна дробити 
річних зборів. Буде звіт з діловод-
ства і вибір уряду на 1946 рік. Фі-
иансошій звіт буде в січні. На річ-
ннх збррах є багато справ до пола-
годження. Просимо вписувати свої 
діти і приєднувати нових членів до 
У. Н. Сокѓи. На уряд: Н. ПоднеЙ. 
прсдс; М. Попіль. кас; І̀ . Даиикіи. 
искр. 

в годині 2 
Ќ'і в кін. 23 
всіх членів є принці на час. бо бў 
дуть важні справи до полаголжен-
ня і буде ЎВІТ урядників та вибір у-
ряду на 1946 рік. - - За уряд: В. Дср-
лнця, предс; С. Федірко. кас; її. 
Курко,- секр. 

липі пополудні, в гали церковній. 
Обовязкцм кожного члена є явитн-
ся. бо є важні сиравн до імаіджсн-
ня і буде вибір уряду на 194G рік. 
— За уряд: А І^іуцяк. секрі 

- ВИНДЗОР, ОНТ. Заряд Й1 від-
ділу У. Н. Союзу ПОВІДОМЛЯЄ ч.тсн-
ство. що річні загальні збори відбу- U 
дуться в неділю. ЗО. грудня, в юдн-
ні 3-тій попо.т.. п салі Укр. Нац.'До-
му. 1039 Оттава аул. Заряд просить 
членство пі'Ніш! на час та взяти 
участь у шіборі нового заряду на 
1946 рік. - За уряд: І. Стодольний, 
гол.; М. Гладиш, секр. 

трафіки приносять ідастя! 

відпові-
дає маляр. 

- А. можеб так у 
j додати ще на малюнку: 

заплату 
"До 

місяці". винайму па літні 
Неоплатна порада. 

АМГЬРСТ, ЛгАСС, — Бічні збори 
Тов. ім. Ю. Вашингтоі)а, від. 199. 
відбудуться в неділю. 23. грудня. В 
юдині 7. внсчір. в домі п. Ковба на 
Норттсмптоіі Ринд Усі члени повий-

Я ваѓ "' ЯВ4ітисьіхатяй раз і; рік. Бчдс ин-

до вас, пане адвокате, : 0 і р уряду і інші важні справи до по-
за порадою. ЧУЖИЙ пес укравІяагоди(еГиія. За уряді П. Доскоч. 
, , , , - _ ,....,.- .." . " , , 'предс; Г. Ковба, кас; Г. Матчрняк. 
мені з кухні кусень мяса. Чи 

ВОЛАЛО, БЛЕК РАК, Н. И. -
Тов. Український Сокіл, від. 304. по-
відомляє своїх всіх членів, шо над-
звичайні збори, важні всім членам, 
відбудуться в неділю, 23. гпудня, в 
2. годині пополудні точно. Член, що 
не явиться на ці збори, не буде ма-. 
тн прав.) противитися їх ухвалам. - - . 
Н. Гнатиќ, пре де, ̀  

ПОТРІБНО чоловіка, або дівчини, 
з повним знанням української і цодь-
ськцї мови, досвідчених у праці в 
бюрі подорожуючих. І уміючих ве-
стн листування в писанню на маіии-
ні. Мусить мати добру рекомсмдацій. 

Голоситнсь листовно, або особисто 
між 11. рано і 2. пополудні. 

EDWARD S. WITKOWSKI, 
130 Eut 7 th St., New York, N. Y. 

ШЗШЊ'М№ 
I — — . - . . , , . ,.. , - , . — - ! - N 

о. ВОЛОДИМИР ПИЛИПЕЦЬ. зять 
о. Евстахія Гордійчука, який знахо-
диться в Німеччині, пошукує ІВАНА 
ГОРДІЛЧУКА (Gordijcxuk) брата о. 
Г. Гордійчука, пароха з Заду̀ма, пов. 
Снятин. або Його родину, нехай по-
дасть свій адрес до Rev. P. Btlon. 
74 Harris Avc, Wooiuocket. R. 1. 

П О Ш У К У В A н н я I) 
: МИХАЙЛО ІВАНИЌ, син Микити, 
з села Вербова, повіт Іісрел.ани. по-
ніукуе ВАСИЛЯ ІВАНИКА. також з 

'Вербова, а також СЕМЧИШИНА. 
Писати: 

MICHAEL EVANICK. 
8 St. Mark'. PI. New York 3, N. Y. 

секр. 
власник пса має платити за 
шкоду? 

— Звичайно, має заплатити 
каже адвокат. 

То заплатіть мені два до-

С. М. платіть. 

в сумі ."s%4.40 чистого при-
ходу остало J3U0.38, з чого 
$20 передано для Комітету в ляри за шкоду, пане, бо це був 

бажали стрільці, які пролили йонгставні, шо співпрацює з наш пес. 
кров за ВІЛЬНУ і самостійну у- Злуч. У. А. Дономоговим Ко- - Добре! Та ви заплатіть 
країнськў державу. мітетом в Філадельфії Па, а мені пять долярів за пораду, 

Реферат був гарно аброб- решта задержено в касі і пере- пане клієнте! Відтягніть собі 
лсний і промовляв слухачам дасться на призначені цілі. два до.тирн за шкоду, а решту 
до розуму і до душі. Присутні 
були ним захоплені, тому бе-
сідника нагороджували довгії-, 
ми оплесками. 

В часі концерту переведено 
збірку на поміч українським.L 
скитальцям в Европі. яку пе-} 
решлеться до Допомогового 
Комітету в Філадельфії. 

Кінцеве слово виголосив п. 
М. Залецький. АкомпаніяментІ 
на піяні був у руках п-нни 
Ірини Попівчак. 

К`онцерт закінчено відспі-
ванням українського і амерн-
канського ги мну. 

Українці в Карнегі сповнили 
ось так свій національний обо-
вязок зглядом тих, які не жа-
ліли віддати життя за кращу 
долю й волю України. 

Софія Буній, секр. 

КЕМПБЕЛ, О. 

Т 
ПОШРТНІ зщки 1 

Праця українського жіноцтва. 

Старанням .українського жі-
ночого демократичного ќлюбу 
і 31G від. Укр. Нар. Помочі, у-
лаштовано тут дня 4. лнстоиа-
да б. р. бенкет в Українськім І 
Народнім Домі на дохід воєн-і 
них ветеранів-інвалідін. Най-і 
більше праці в цім доложила 
пані: Катерина Гі.ть. Краль,! 
Ќріст. Яковіч та інші. З внз-
начних американців були ирн-
явні і говорили: суддя Бекен-
бах, суддя Фи.іиис. посадник І 
міста Стратсрс та інші, а з у-
країнців промовляв приявний 
о. Олеќсів. По обтягненню роз-
ходів від загального приходу) 

УЖЕ МОЖЕМО ДАТИ НАШІЙ МОЛОДІ 
й американському народови КНИЖКУ 
`про г'еній '^ИраіНй^ТАРАСА 
ШЕВЧЕНКА написану ан-
імійською мовою, в якій є 
і переклади найкращих йо-
го творів спід, пера профе-
сора Колюмбійського Уні-
верситету, КЛАРЕНСА А. 
МЛНІНГ'Л, відомого знавця 
української літератури та 
історії. 

Такою книжною є: 

JLaras ibhevcnen 
die Poet of Ukraine 

translated with an introduction by 

Clarence cJL. Uilannincj 
Acting Executive Officer 

Department of Eaat European Languages, Columbia University 

Це перше того роду видання в Америці й в 
цілому ннґльо-саксонськбму світі. Книжка та ио-
винна зявитись негайно в кожній хаті амернкан-
ських українців, в кожній школі, в ‚кожній бібліо-
теці. Бо всюди треба, іноби був найкращий репре-
зентаит України, найліпший виразник духа і харак-
теру української нації. 

Ціна з посилкою $2.50. 
( '. Канали грсба нлатігти тільки американськ(іиі иа.іююю) 

Замовлення слати на таку адітесу: 

шттттттт 
Дня 24. листопаду 1945 р. по-

мсрла в 14. році життя 
силвія ТРУСЬ, 

чаеннця молодечого департаменту 
У. Н. Союзу від. 20 в ГемтремК: 
Міш. 

Покійна оставіпа в смутку сво-
їх родичів 1 дві сестрі, котрі та-
кож належать до`Ў, Н. Союзу. 

'Похорон відбувся 27. лнстопа-
ду а дому жалоби до церкви Не-
пор. Зач. Пр. Д. Марії при Черест 
і . Мекдугал при участи родини, 
пѓФййїлів—І—чяетв—на—нвиктар -млеиій—на 
М'онт Олівет в Дітройт. — В 
П.! 

І. Крупка, секр 

їй 

КАЛЄНДАРІ 
ВЖЕ МАЄМО КАЛЄНДАРІ 

'на 1946 рік. 
Чудові Краєвиди, Патріотичні, Ре-

лігійні. Свята зазначеиі червоно, по-
стн зазначені рибою. 
Щ КАЛЄНДАРІ продаємо полрібно 
у гуртовно, для шторннків і організа-
иій друкуємо на калєндарях їх фір-
му. Ціна одного календаря з пере-
сн.ткю ЗО ц, 12 календарів $3.00. 25 
календарів $5.00. 50 канлєндарів 
$9.00. 100 календарів $16.00. 
Џ РІЗДВЯНІ КАРТКИ ..Хрнстос 
Раждається. в формі книжечок з від- УЏ 
повідними віршвмн. ціна за дозин 60' 
ц. 50 карток $1.75. 100 карток $3.00 з 
пересилкою. 

.ч# ЕЛЄКТРИЧНА ЛЯМПА зроблвіа 
з гавайськнх і філіпінськнх муіплів. 

.щось нового, при кожній лямпі гар-" 

.'на фігурка. Ціна з` пересилкою 52.00. 
У% ШАЛ І НОВА ХУСТКА з чистої 
івоннн, біта. Ціна S2.Q0. 
І.% СТЄМПОВАНА на канві полмцка 
І па Kuifajty, д^жc 

БОРИС ДРОЗДА попіўк^ ІГОРЯ 
або АЛЕКСАНДРА ЕВГЕНЄЗИЧА 
ГРОЗДОВА. іитересовані хай пи-
ШУТЬ: Boris Droxd'a. Italii Udino 
— т и Palladia 2 — III Piano. 

Петро Фурдичка ііоиіукуе своєї 
сестри Розалії. Писали на адресу: 
Delegation, Polish Red Cross, 400 
E. 79th St., New York 21 , N. Y. 

P! rt— 

Дня 7. ^рудня -1945 p. -помер у 

3 55. році життя 
МИКОЛА Н A3 АРКО, 

член від. 57 У. Н. Союзу u Ко-
гус, Н. И. 

Покійний роджений в селі Чи-
с тол уѓ, повіт Тернопіль, Західна 

J Україна. Полишив у смутку жену 
Марію, 2 сичи: Мирослава і Лти-
хайла, оба в Армі і є членами У. 
Н. Союзу. 

Похорон відбувся в понеділок, 
. 10. грудня, з дому жалоби до цер-
' І ќви св. Ап. Петра й Павла в Ко-
І гус при участи родини, приятелів 

і членів Братства, на український 
ќатол, цвинтар Петра й Павла. — 
В. й. П.! 

Г. Неділський, секр. 

кількох красках, разом з литками 
$2.00. 
% ЗЕЛЕНЕ ЛИСТЯ рожі, до квіток, 
Ѓрос $ЇЛО. 
Ш КАРПАТСЬКИЙ ЧАИ з на.Іліп-
цюго гіікького зілля, на недомагай-

1 ня жолудка, печінки і нирок. Велика 
пачка ќоцѓѓўе 50е. 
# ГРУДНЕ ЗІЛЛЯ, природне СІІСД 
ство припоручають тим, шо терплиті 
на вперптй кашель, біль гор.іа і 
задуху. Пачка коштує 50^ 
Ф ЗІЛЛЯ НА БОЛЮЧІ НОГИ. Ду 
жѓ помічне. Як його уживаѓй, иа.іру-
ковано на баќсі. Велика пачка 5Qf. 
% МІШАНІ КОРІННЯ, на нссірав 
ність. Добро також на запах до ѓо-
рівкн. Пачка 50f. 

Замовлення посилайте до: 
UKRAINIAN BAZAAK 

4 7 0 Е. 4th S t , 
Nwr York З , N. У. 

Svoboda 
P. O. BOX 346 JERSEY CITY 3. N. J. 

ДУМАЙТЕ ПРО ЦІНУ! 
Ми не жадаємо від тих, котрі до нас 

приходять, щоби вони забули про ціну, 
або цс питалися за неї; ми з власної по-
пуки цю справу пілнбсимо. -

Як кому на тім залежить, то може пе-
реконатнсн з власного досвіду, що наші 
ціни є якнайбільш умірковані; вони є 
приступні для кожної родини, без уваги 
на обставини. 

STEPHEN J.jEWUS!AK4fr SON 
FUNERXJL DIRECTORS 

Обслугує у країні tiii у Джерзі фігі чГ-Байоні вже 
понад 23 років. 

34 Е. 26th S t , BAYQNNE, N. J. 
Phone: BAyonne 34)540 

ТАРЗАН, ч. 1298. Перехід. 

AS STENNAR MANlPaLAT-
ED THE VOPES.TUB BOOR 
BEFORE THE APE-MAN 
-ROSE. 

THOUGH A SAFE PASSAT WAS 
TWUS CHESTED TUROUeH THE 
CA6E.TARZAN HESiTATED. 

I K литвин 
f 

УКРАЇНСЬКІ ПОГРЕБНИЌЙ 
Обслуга щира і чесна 

#01 3PR1NGF1EU) AVENUI, 
.:, eorpcr НА-ЃISOB Пасе) 

І I R V I N G T O N , N. h 
Рімниі BSUM S-tOM 

HE ВНДДВАЙТЕ З№ІПТО. 
Завжди ЩАДІТЬ дещо 
з вашого обезпечення. 

Мн ўладжўено пре-
красння ЦІ ЛИН 
ПОХОРОН за . . . . 

У випадку смутку в родині кличте: 

Ш MORTUARIES, Ж 
S. KANAI KAIN, Proa. 

433 STATE STREET 
PERTH AMBOY. N. J . і 

Phone PE 4-4646 . 

E. И. VREELAND, Mgr. 
66 ELIZABETH AVENUE, 
ь NEWARK, N. J. 

Pbone Bigelow 3-6762 

І В І Н Б V НЬ KQ 
ЎЌРАЃЙСЬКИЙ ПОГРЕБНИК -l 

заряджуе погребами по С1КП 
ціні так низькій як v l u U 

ОБСЛУГА НАЙКРАЩА. 

тшш 
J O H N B U N K O ' 

Licensed Underukor A. Embalmer 
^437 E. 5th ST., NEW YORK^tTY, 

Rignified funerals as low as $150. 
Telephone: GRimefcy 7-7661 

OLE? CAf SAR STEPPED AWAV РЯОѓЛ 
1UE ROPES AMP TOOK UIS STAND BE-
HINP A CWAIR,TH5N TARZAN WALKEP 
INTO THE PASSAGE -I2.$fc 

Коли Стенар потягав за 

шнурки`і піднеслися нѓору две-

рі перед Тар.чаном. 

Та хоч у такий спосіб отво-

рився перехід, Тарзан зава-

гався. 

„А як же я знаю, що ти не 
спустиш знову дверей і не зло-
вйїїі мене"? виаивак)чо заи-
вив Тарзан. 

На це старий Цезар відсту-
иився від мотузків і станув за 
кріслом. Щойно тоді Тарзяп 
вступив у перехід... 

1ETH1PEWI 
УКРАЇНСЬКИЙ ПОГРЕБНИК: 

Занииаесь похоронами 
В BRONX, BROOKLYN, NEW 

YORK 1 ОКОЛИЦЯХ 
129 EAST 7tb STREET, 

K r E W Y O R K , N. T. 
Tel.: ORcbard 4-256Л 

MUNCH ГЖІСЕ ft CHAPlLi 
707 Prospect Атоќм, 

(cor. E. 15S St.) 
B R O N X , N. T, 

TeLi MEtrece f -6877 


